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— A Szegedi Katol ikus N'ívédő 

Egyesület állat- és tombolasorsjátéka 

ma, vasárnap lesz a Szécheoyt-téreo 

feláll ított tombolasátorban. A Vombo-

lajálek déleiőlt 10 órakor kezdődik és 

egész napon át tart, az ál latsorsjálek 

húzása deiutan 7 órakor lesz a politi-

kai biztos és a pénzügy igazgatóság 

kiküldötteinek jelenlétében. A sorsjá-

ték iránt megnyílva mi It érdeklődés a 

jótékonycél erdekében az eddigieket 

is felülmúl ja, a néhány rendelkezésit 

á l l ó sorsjegy a belysziaen meg kap-

ható. 

— A faeipő használata. A földmű-

velésügyi miniszter a mezőgazdasági 

munkaadói és munkavá l la ló i érdek-

képviseletekhez intézett leirataban 

knzólte, hogy a háborti következté-

i én a po lgár i lakosság el látásának 

céljaira csak korlátozott mennyiség-

ben áll bőranyag rendelkezésre, melv 

körü lmény a lábbel igazdálkodás terén 

a legszigorobb takarékosság érvénye-

sítését követeli meg. Ez okból teiiát 

kívánatosnak tartja, hogy a mezőgaz-

daságban foglalkoztatottak minden 

nlyan mnnkabelven, ahol az lehetsé-

ges. bőrtalpu lábbeli helyett facipőt 

viseljenek. A facipők megrendelése 

ügyében a Lábbel i Központhoz. Buda-

nest V.. Fa lk Miksa-utca 30. sz. kell 

fordulni. 

— Csütörtökön délután lesz a 

KfANSz kerti ünnepélye. Megemlékez-

lünk arró l az u jabb szép és nemes 

gesztusról, amely a MANSz részéről 

nyilatkozik meg a hős finn testvér-

nemzet katonái iránt. A MANSz nagy-

szabású, elegáns kerti ünnepséget ren-

dpy. csütörtökön, 11-én délután fél 6 

órakor a Hági-söröző kerlhelyiségé-

j>en s garden-party teljes jövedelmét 

(•igaretta vásár lásra fordítja. A ciga-

rettákat a MANSz elküldi az orosz csa-

l i mezőn harcoló hős finn katonáknak, 

akik már hosszabb idö óta teljesen 

nélkülözik a doliánvf. Bizonyosra 

vesszük, bogy a MANSz példaadó 

uesztnsát Szeged társadalma érdeme 

s/rrinf fogja értékelni és a csütörtöki 

kerti ünnepély nagy közönséget vonz 

a llági-ba. A kerti ünnepély zenei mű-

sorát a katonazenekar szolgáltatja ós 

az előjelekből következtetve a MANSz 

csütörtöki garden-party,ja olyan élve-

zetes és kellemes lesz, hogy a közön-

ség nagyszerűen szórakozik majd a 

kréö esti órákig. 

Ingyen -es tanítás! Tangó és száj- harmonika 
újdonságok, minden más h a n g s z e r is, j ó t á l l á s s a l olcsón, nagy 

választékban STEIMER hangszerüzemben, S zeged , Kelc-

inen u. 7. G é p e k k e l e l l á t o t t k é s i i t ő - és j a v í t ó m ű h e l y ! 

— A N Y A K Ö N Y V I HTUNK. Az cl-

mult héten született 24 f iu és 21 lcánv. 

Házasságot kötöttek: Hajdú Pá l és 

Apáthv Margit , Ferenc István és Taj-

thv Ida. Markovics János és Bakrrt 

Jo lán , Bimóczy Béla és Bene Rozá l ia , 

O láh Géza és Csóti Már ia , Zelci Já-

nos és Tóth Piroska, Bóesav Géza és 

Plcskó I lona, Szala i János és Vecser-

nyés Veronika, Nagy Zoltán és Ker-

tes Rozál ia , Szécsv István cs Ábra-

hám Fiirus Trén, Parrngi István és 

Borbély Anna. Kökény János és Pcák 

Nnna, Ötölt Kovács András és Kása 

Margit , Szabó Tibor és Berta Julian-

na. Véningen Sándor és Tóth Erzsé-

bet, dr. Mnldnvav Frigves és Kröu 

Alargit. — Elha l tak : Purjesz Jakahné 

.'-7, özv. Zombori Andrásné 68. N'-igv 

István 63, Szekeres András 69. özv 

r.zenczi .lánnsné 79, Csánvt Sándor 

52, özv. Magái l .ajosné 82. Dóczi Sán-

lor 48, ő/,v Molnár Józsefné 90, Róth 

Zsuzsanna t hó, T impaucr I lona 62. 

•'izr. Barna Józsefné 59 Szendrev Já 

nosné 79. Kovacbich Imre 38, .lenei 

Jánosné 83, Lakatos József 65, Sipo® 

*Ma l 80. Szombati Sándor 12, Berta 

lanos 52. ozv. Vecsernyés Andrásné 

80. ózv. Szalav Mihályné 81. Kiss Ká-

rolv 69. özv. Csiszár Jánosné 79, Bol-

dizsár Lajos 22, Szendrev Mihályné 

16. Pataki Péter 51 és özv. Simon im-

réné 81 éves korában. 

Expressz-mesék 
Barátom panaszkodik, hogy az új-

ságokban túlságos hosszú cikkck je-

lennek meg, nincs türelme, hogy vé-

gigolvassa azokat. 

— Rövidet ir jalok, egész rövidet. 

— Pedig te ráérsz, más dolgod 

sincs. 

— Ezzel is nekem adsz igazat. Mert 

ha nekem is hosszú, mekkora annak, 

aki csak kurla időt áldozhat az ol-

vasásra ! 

Beadom hát a derekamat, ime iit 

vannak a rövid történetek. 

-L Jeromos egyike volt a legokosabb 

embereknek. Ha képeket aggatott fel 

a szobájában, mindig fején talalla a 

szögeL Mondásainak óloinbetetje volt, 

mert mind talpra estek. 

Aztán egyszerre kezdtek a fogai ki-

potyogni, egyik a másik után, mikor 

pedig a bölcsesség-fogát is elvesztette 

Jeromos, feltűnően butákat mondott. 

Ugyanazért fogsort készíttetett ma-

gának s ihlettől megszállottan figyel-

meztette a doktort. 

— Helyezzen el köztük, kérem, egy 

bólesességfogat is. 

Ettől kezdve aztán megint csak 

okos dolgokat mondott. 

_ brit szól. tatám, kend hozzá, 

hogy maga mellé engemet rendeltek 

ki ingyenes közvédőnek, az elsőrendű 

vádlott pedig három ügyvéddel jelent 

meg? 

— Ugy van az kedves tekintetes 

ár, hogy a szegényt csak belökik kur-

tán a gödörbe, a gazdagnak pedig há-

rompapos temetés kell. 

J . Az emberiség elsőrendű közelien-

sége, az án iba lmozó és árdrág í tó uzso-

rás, vasárnap elmerészkedett a temp-

lomba s ott á i l i tó iagos áhítatot vég-

zett. 

— Ha má r itt vagyok, mondta, fel-

megyek a toronyba is, azt mondják, 

liogy nagyon messzire lehet el látni a 

száz méternyi magasságból . 

Azt mondja neki a barát ja, mikor 

visszatér. 

— Ugyan már . miért jötté! le * to-

ronyból? Sose leszel olyan közel a 

menyországhoz. 

Feleslegesnek tartom, hogy hosz 

SZU mesét mondjak a szép asszonyról, 

aki halá lra volna sértve, ha klasz-

szikns hasonlattal ökörszemü Hérának 

nevezném. Pedig olyan, de olyan szé-

pen tud nézni. 

Nem is a kulturfokon van most n 

hangsúly, hanem őnagysága büszke-

ségén, márványhidegségén. Mondja is 

a bámu ló j a : 

— Olyan fagyos ez az asszonv, 

hogy ar ember nálhát kap a közelsé-

gében. Dc ez még semmi. Néhány év 

előtt északi tájakon nyaralt s akkor 

egv gleccser azt mondta neki: szer-

busz. 

• Egyszer egv ember elhatározta, 

hogy könnyelmű lesz és nagy tőkebe-

fektetéseket rendez, vesz ngvanis nj 

gallért a régi helyébe. A régi egy 

kissé kopott volt s a széle végesvégig 

felborzolódott, mintha detektívregé-

nyekkel traktá l ták volna. 

Nagv lelki tusa után bement hát 

egy olcsónak hirdetett kis boltba. 

— Kérek negyvenes gallért. 

— Ilyen jó lesz. mint az enyém? — 

kérdezte az elözékenv segéd. 

—- Nem lesz io, tisztát k é r e ^ 

— Haszontalan ember ez, higyjétek 

cl, ná lánál sokkal tisztességesebbeket 

felakasztottak már . Reggel nem lehet 

töle takarítani, mert tizig is elpipál az 

ágyban. Akkor felcihelődik, elmegy 

hazulról , de hogy mi a dolga, az titok, 

legalább is még nem láttam soha dol-

gozni. Délben két éhes helyett fal. a 

délutánt a kávéházban köpködi át, éj-

félig detektívregényt olvas. TJloJsó 

egy alak. nics benne sem önérzet, sem 

jellem, mit mondjak többet? Még a 

legkisebb gyerekünknek sem ő az 

ap j a ! 
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— A liut°rüzlrtck nyárt zárórá ja 

délután 3 óra. Üzleteinkben junius 

8-tól kezdve augusztus 31-ig életbe-

léptetjük a szokásos nyár i zárórát — 

osztatlan munkaidővel — és ennek 

következtében egyfolytában délután 2 

órá ig vagyunk nyitva. Kérjük a vá-

sár ló közönséget, szíveskedjen ezt fi-

gyelembe venni. Asztalosmesterek Bu-

torcsarnoka, Szendrénvi Géza és Tár-

sai, Fa ipar i Termelő Szövetkezet, Ker-

tész Lász ló , Kertész Sándor, Lakbe-

rendező vá l la la t (Dugonics-tér), Sze-

gedi Bútor ipar és Kereskedelmi Rt., 

Wiesner László. 264 

— A Winter-kpfpgyár mnnkása i a 

hnnvédpkért. A Winter-kefegyár mun-

kásai 64 pengőt adományoztak a Dél-

magyarország szerkesztősége ut ján a 

fronton harcoló honvédek cigaretta-

akciója javára . Az összeget rendelte-

tési helyére juttattuk. 

Árverés. A vasút i kocsikban és 

á l lomási helyiségekben elhagyott s 

tulajdonosaik által nem igényelt tár-

gyak 1942. évi junius h ó 12-én 9 óra-

kor Szeged-állomás I I . osztálvu váró-

termében nyi lvános árverés ut ján 

fognak eladatni. A befolyt összeg 

a vasutas á rvaház cél ja ira fog fordít-

tatni. 

— Meghalt a háztetőről lezuhant 

öreg házmester. Jelentette tegnap a 

Délmagyarország, bogy a Szivárvány-

utca 53. szám alatt i házná l sulvos 

baleset történt: T ö r ö k Gyula 82 

éves házmester lezuhant a háztetőről 

és a mentők eszméletlen á l lapotban 

vittek be a sebészeti k l in ikára. Esz-

méletlen á l lapotábó l magához sem tért 

s még mielőtt k iha l lgathat ták volna, 

meghalt. A rendőri nyomozás megál-

lapította, bogy ' tőrök Gyula halá láért 

senkit sem terhel a Felelősség, az idős 

ember saját maga okozta vesztét. Há-

zigazdája a mult héten figyelmeztette, 

hogy hívjon kőművest, mert a ház ké-

ményét meg kell csináltatni. Török, 

aki magas kora ellenére rendkívül 

mozgékonv és akaratos ember volt, 

kijelentette leányai előtt, hogy nincs 

szükség kőművesre, majd ő megcsi-

nál ja a kéményt. Leányai ellenzése 

dacára fel is ment a háztetőre, dr 

al ig voit ott nchánv percig, leányai 

tompa puffanásra lettek figyelmesek. 

Kirohantak az udvarra s ott találták 

apjukat vérző tagokkal. A rendőrség 

befejezte a nyomozást és kiadta a te-

metési engedélyt. 

— A Szegedi Izrael i ta Nöegyesfilrt 

1942 junius hó 7-én, vasárnap délután 

4 (négy) órakor a bitközség székházá-

nak dísztermében rendes közgyűlés? 

tart. melyre a tagok pontos megjele-

nését kéri az elnökség. Határozatkép-

telenség cselén a közgyűlés junius hó 

14-én délután 4 órakor tartjuk. 416 

_ A SZ.KWED1 P IAC I A R A K . A 

tegnapi á l latpiacra felhajtottak 25—35 

kilós sovánv sertést 49-et. 35—75 kilo-

gramost 16-ot és választási malacot 

108-at. Az árak a következők: 25—35 

kilós sovány sertés ki lója 2.89—3.52. 

35—75 ki lós 2.05—2.89 pengő, vá-

lasztási malac párja 30—60 P. Hnsok: 

Marhahús eleje I. rendű ki ló ja 2.62, 

II r. 242 hátú l l* I r. 2 98 II. r. 178, 

tisztitott vc'ppecsenye Kitója 4 20 P, 

borjúcomb csont nőikül eeé-szhen 3 70 

szeletelve 4—. Inporks csont nélkül 

330. kara i csonttal 280. szelve 310, 

nvakas. .szegy Cs papr ikásnak t.30, 

comb csonttal 2 60. csont nélkül *.—, 

• ertéskarot ho««n i 2.70 rövid 9—, 

tarja csonttal 2.40. csont nélkül 2.80, 

köröm 0.80. fej és farok 1 40. első csü-

lök 1.60. hátsó 1.80. háránvhus elcie 

2 00, hátul ja 2.40. birka eleje 1.60. há-

tulja 2 40. zsirszalonna bőrrel 2.61, 

bőr nélkül 2.84. há j 3,06. zsir 3 30 K 

Tej és tejtermékek. Teljes tej literje 

piacon 30. házhoz száll ítva 32. csar-

nokban 32—34. fölözött tej bárhol 12 

fillér, tejfel termelőnél 1.30. tehéntúró 

sovány kilója 80 fillér, zsiros 1.00. vi-

szonteladónál sovány 90, zsiros 1.10 P, 

Tojás. A tojás legmagasabb terme'ői 

és viszonteladói ára i a piacon kitör® 

kint 2.90, darabonkint kicsi 14, nagv 

15. nvilt árnsitási üzletekben kilón-

kint 2.95, darabonkint kicsi 15, nagy 

16 fillér. Szárnyasok. Piacon termelő, 

vagy viszonteladó á l ta l kérhető leg-

magasabb tosyasztót ar : csirke kttójs 

260. tyuk 210'. kappan 2.10. Kacsa so-

vány 190. hízott i 50. liba sovány 

2 20. hizott 2 80, vágott csirke béllel: 

2.30, kacsa 2.80, liba 3.20. tvuk, kap-

pan. pulvka és gyöngyös 2.50, betezvo 

csirke 2.35, tvuk és kappan 2.68 P. 

Gyümölcs. Cseresznye zsabolyai 1.90 

—2.20, közönséges Í.40—1.80, földieper 

szép 1.80—2.50 pengő, apró 1.50—1.89 

pengő, egres ki lója 1.10—1.30 pengő. 

Zöldségfélék. Termelő által kérhető 

legmagasabb burgonvaárak : nvár i 

ólott rozsa kitóia 13—15, őszirózsa 11 

—19, Gülbaba 12—14. Ella 10L-12,Krfi-

jrer 8—10. Wol tmann 8—10, ezekhez az 

árak a viszonteladók 1—1 fi l lér hasz-

not számithatnak fel. A burgonyáké-

reskedelmi egyesülés által forgalom-

bahozott nvár i és ótott rózsa 19. őszi 

rózsa 17, Gü lbaba 18, Ella 16, Kriiger 

13, Wol tmann 14. vöröshagyma 19—32, 

uj csomója 8—29, fokhagyma k i ló ja 

71—99, u j csomója 8—20, petrezselyem 

53, u j csomója 10—22, sárgarépa ki-

lója 34, uj csomója 10—22, zeller 60—• 

1.00, karf iol feje iiO -t.SO. saláta 6—20, 

kara lábé nvár i csomója 30—50, tök 

főzni va ló k i ló ja 90—1.60, ugorka sző-

ni vató 1.2«t—1 80 zöldpaprika begye* 

20—35, torma 1.80—2.80. p rok°dü 20— 

80. kelktépbszta 47. spenót 90—120, 

sóska 60 80. retek 5—11. spárga 1.00 

—2.00 Takarmány: Rctiszé iá q ja 8.80 

pengő. 

a 
Az asszon* elkeseredetten 

az u r a t 

i r idta 

T Ő Z S D E 
Budapesti terménytözsdeáárlat . A 

gabonatőzsdén igen csendes volt a 

hétvégi forgalom. Az á r ak vóltoza.tla-

nok. 

Zür ichi dev izazár la t Pár i s 9.57, 

London 17.27, Newyork 431.—, M i l ánó 

22.66 egynegyed, Berl in 172.53 három-

negyed^ ' Szófia 5.37, Bukarest 2.50. 

A budapesti gabonatőzsde hivatalost 

árjegyzése. Buza 81 kg-on felül 31.50, 

80 kg-on felül 31.—. 78 kg-os 3iJ— P. 

Rozs szokvány 71 kg-os 28—. kétsze-

res 28.—. Takarmányárpa 65 kg. Bu-

dapest 24 50, Szeged 24 30. Zab 41 

Kg-os Budapest 26 50. Szeged 28.5(1 

Tengeri csöves 17.70. szemes 2210. 

Csikágói terménytőzsde/áriát . Bú-

za júniusra 118, szeptemberre 118 egv-

nyolcad—120.75, decemberre 124 hét-

nyolcad. Tengeri júniusra 86 ötnyol-

cad, szept. 89 egy nyolcad, dec. 91.5, 

Rozs jun. 66.73. szent. 69 ötnyolcad, 

dec. 73.25. 

©ffljfsr D e á k J Ó Z $ e f kés-, acél és ténrtTueyára 

Sxeged, Mars-tér XI. Telefon s I I-6 I , 
Sntlinqem rendszer. Készárugyártmányok a legegyszerűbbtől a legfino-
mabb kiviteiie. 
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